INFORMÁCIÓK A KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI
ÍRÁSBELI VIZSGÁJÁRÓL
Amennyiben a kiszemelt tanulmányi terület esetén a középiskola a felvétel
feltételeként előírta a központi írásbeli vizsgát, úgy a tanulónak 2021. december 3-ig
egyénileg kell jelentkeznie a vizsgára, közvetlenül az általa választott vizsgaszervező
intézményben. A vizsgát bármely vizsgaszervező intézményben megírhatja,
függetlenül attól, hogy a későbbiekben tervezi-e benyújtani a felvételi kérelmét az
adott intézményben vagy sem. Ez a jelentkezés csak az írásbeli vizsgára
vonatkozik, nem tévesztendő össze a középfokú iskolákba való jelentkezéssel,
melynek határideje 2022. február 18. A központi írásbeli vizsgát szervező
középiskolák jegyzékét a Hivatal 2021. november 16-ig teszi közzé a honlapján. A
központi írásbeli vizsgákra 2022. január 22-én kerül sor.
A tanulóknak 2021. december 3-ig egyénileg kell jelentkezniük a központi írásbeli
vizsgára. A „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” azonban CSAK a központi írásbeli
vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos
jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezéskor kell majd
használni. A középfokú felvételi eljárás során tehát a központi írásbeli vizsgára és a
középfokú iskolákba való jelentkezéshez más-más időpontban, külön-külön
jelentkezési lapot kell benyújtani, a két jelentkezés nem „váltja ki”, vagy „helyettesíti”
egymást.
Az írásbeli vizsgák „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAPJÁT” abba a vizsgát meghirdető
középiskolába kell a tanulónak benyújtania, ahol a központi írásbeli vizsgát meg
kívánja írni. A tanuló maga dönti el, melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja be a
központi írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a
későbbiekben a felvételi eljárás keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd
jelentkezni, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg.
Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet központi írásbeli vizsgára. Tehát a
központi írásbeli vizsgát mindkét tárgyból ugyanabban az intézményben kell
megírnia. A pótló írásbeli vizsgát is csak az az intézmény szervezheti meg a tanuló
számára, amely intézményben a központi írásbeli vizsgára jelentkezett. Pótló írásbeli
vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak
részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem
mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező
intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak
egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.
A tanulóknak a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt
– diákigazolványt vagy személyi igazolványt – kell magukkal vinni. A magyar nyelvi
feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok
kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl.
zsebszámológép) nem használható. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával,
minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15
perc szünetet kell tartani.

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató
által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében
megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel
másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő
értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek
rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot
kell készíteni. A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül
– egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani.
A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés
esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig –
írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása
esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem
benyújtási határideje jogvesztő. A fentiekről a központi írásbeli vizsgát szervező
középiskola igazgatója az iskola honlapján, valamint az írásbeli vizsgák megkezdése
előtt tájékoztatja a vizsgázókat.
Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt
nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét
határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő
három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő
az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, az
iskola által hozott döntés ellen a szülő, a tanuló, a döntés kézhezvételétől számított
három napon belül, a vizsgát szervező iskolában, a Hivatalnak címezve, kizárólag a
hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén fellebbezést nyújthat
be. A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt
igazolásnak helye nincs. Az iskola a fellebbezést − az ügyre vonatkozó
dokumentumokkal együtt − egy munkanapon belül megküldi a Hivatalnak. A Hivatal a
fellebbezést érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában,
megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid
úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az
iskolának és a kérelmezőnek. A fellebbezés benyújtása és elbírálása nem érinti a
tanulónak az iskola által hozott felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát.
A fentiekről a központi írásbeli vizsgát szervező középiskola igazgatója az iskola
honlapján, valamint az írásbeli vizsgák megkezdése előtt tájékoztatja a vizsgázókat.
A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola – a Hivatal által
kiadott, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének
lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával
hitelesített Értékelő lapon – közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat 2021. február 8áig.
Amennyiben a tanuló sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzd, úgy a szülőknek a jelentkezéseket megelőzően a
tanuló központi írásbeli vizsgán, illetve a felvételi eljárásban való részvételére
vonatkozó tájékozódást is meg kell kezdenie.
A Jelentkezési lap mellé csatolni kell egy kérelmet és a tanuló szakértői véleményét.
A kérelmet itt találják, jelen dokumentum végén.

FONTOS! CSAK AZT A MENTESSÉGET TUDJUK MEGADNI A TANULÓNAK AZ
ÍRÁSBELI VIZSGÁN, AMIT A SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY TARTALMAZ!!!
Amennyiben kérdésük van, forduljanak bizalommal Hordós Andrea tanulmányi
igazgatóhelyetteshez! (elérhetőség: hordos.andrea@vbjnet.hu 37/505-107)

KÉRELEM MENTESSÉGHEZ A KÖZÉPFOKÚ ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGÁHOZ
Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és
Kollégium Igazgatója részére
Benyovszky Péter
Gyöngyös
Than Károly utca 1.
Tárgy: Kérelem az írásbeli felvételi vizsga ügyében

Tisztelt Igazgató Úr!
Alulírott .................................................................... (szülő) azzal a kéréssel fordulok Önhöz,
hogy gyermekem, ............................................................................... (név)
( ...................................................................... (szül. hely, idő),
anyja neve: .............................................................................. ) részére
a .............................................................................................. számú
alapján az írásbeli felvételi vizsgán az alábbi kedvezményt biztosítsa:
Kedvezmény

Magyar nyelv

szakértői

vélemény

Matematika

Időhosszabbítás
Segédeszköz használata
Segédeszköz megnevezése
A vizsga meghatározott
részeinek értékelése alóli
felmentés
(A megfelelő helyre X jelet kell tenni!)
Gyöngyös, ......................................................

Tisztelettel:
................................................
tanuló aláírása
Melléklet: szakértői vélemény

..............................................
szülő aláírása

